GANZENHOF–FOTOZOEKTOCHT
1. Vanuit Ganzenhof rechtsaf richting Bladel
2. Na 300 mtr. linksaf Beverdijcken in
Vr. 1. Tel de cijfers van de stroomhuisjes bij elkaar op, tel dan de getallen van de uitkomst
ook bij elkaar op zodat je één cijfer overhoudt. (bv: 6+7= 13 → 1+3=4).
Ga voorbij huisnr. 17 linksaf het padje in.
Vr. 2. Welke jongens- (of meisjes-) naam tref je aan op een van de rioolputten aan dit pad?
Einde pad rechts de blauwe brug over.
Vr. 3. Hoelang denk je dat deze brug is in cm. (gedeelte tussen de blauwe spijlen)?
Dan rechts, langs de kronkels van de rivier (blijf de rivier in het oog houden)
Volg tot aan de houten brug (rechterhand!!)
Vr. 4. Van welk jaar is deze brug?
Steek de brug over
Vr. 5. Sta even stil bij de milleniumbanken; van
welke kinderen begint de geboorteplaats
met dezelfde letter?
3. Bij splitsing rechtsaf
Vr. 6. Welke boomsoort hoort bij bordje nr. 5?
Vr. 7. Bij de zonnewijzer links even van het pad
af. Ga op de betonnen plaat staan zo ver
mogelijk van de 2 gemetselde sokkels .
Kijk nu richting Ganzenhof; op welk uur
wintertijd kijk je dan?
4. Bij volgende splitsing weer rechts asfaltpad omhoog volgen; links aanhouden.
Vr. 8. Het kunstwerk dat je nu links passeert wordt in de volksmond “de Spleet van Blaal”
Wie heeft een idee wat dit voorstelt?
Einde pad weg oversteken, fietspad linksaf volgen; bij verkeerslichten Provinciale weg
oversteken. Linksaf en na ca. 100 mtr zandpad in.
5. Einde zandpad (en stukje verharding) dan linksaf, brug oversteken “de Vliegert”in.
(rechtdoor)
Vr.9. Wie kun je bellen om de “veiligheid vorm te geven”?
Vr.10. Hoe heet het speeltuintje aan je linkerhand?
Vr 11. Schrijf het nummer van de scooter op…
6. Loop rechtdoor de Leeuweriklaan in.
Vr. 12. Wie helpt je met je huiswerk?
7. Einde weg linksaf (voor de mooie rode beuk)
Kerkstraat in (voor Markt – Kerkstraat volgen.
8. Na ca. 50 mtr. Julianalaan in.
Vr. 13. Waarvoor zijn de containers bij de ingang van de
Julianalaan (rechts) bestemd?
9. Einde Julianalaan rechts Arnold van Rodelaan, richting Kasteellaan in.
10. Linksaf park in, pad links volgen, voor dierenweitje rechtsaf dan linksaf het fietspad op.
11. Om fietsenstalling heen, fietspad links volgen langs dierenweitje.

Einde fietspad stukje rechtdoor; Julianalaan oversteken. Dan bij “hondepoep”rechtsaf.
Oude Provinciale weg oversteken; speeltuin “t
Mosvenneke”links laten liggen. (Venbroek in dus)
12. Bij deze foto (→) linksaf het Mosveld in; voor huisnr.
23 rechts volgen. Voorbij het huis met de vlinders
linksaf.
13. Einde weg rechts aanhouden de Tongerlolaan in.
Vr. 14. Hoeveel “kunstvogels” tel je op de voorgevels van
de huizen tot aan vraag 15.
14. Niet de Abdijstraat in maar volgende straat links, bij
Lantaarnpaal 11 dus.
Vr. 15. Waar heeft de fa. Ros een eigen visie op??
15. Einde weg rechts voetpad nemen en bij verkeerslichten voorzichtig oversteken. Dan bij volgende foto
weer oversteken. (↓)
16. Na circa 200 mtr. linksaf Natuurpark “de
Grote Beerze” in. Bij haakse bocht naar links
rechtsaf het graspad in. Steek zandpad over,
bij de bank ga je rechts de trap af, het
vlonderpad op, einde pad trap op en links naar
het infobord.
Vr. 16. In welke rivier mond de Grote Beerze
uit?
Pad links langs hekwerk volgen, bij rivier
langs hekwerk blijven lopen, dan bij
infobordje rechtdoor graspad in.
Vr. 17 Welk insect zie je op de foto van het infobord?
Bij splitsing links aanhouden, kronkelpad langs
rivier volgen.
17. Voorbij foto (hieronder) kun je kiezen;
Linksaf: pad volgen langs rivier tot aan de brug.
Voorzichtig weg oversteken en links over fietspad lopen. Na
100 meter ben je bij de Ganzenhof.
Rechtsaf: (te verkiezen na natte periode) pad volgen – over
slagboom stappen en links fietspad op. Bij kruising linksaf
de Vloed in, brug over en op naar
de Ganzenhof.

Antwoorden Ganzenhof – fotozoektocht

Vr. 1. 021.553 = 16 wordt dus 1+6=7 en 021.561=15 wordt dus
1+5=6 dan 7+6=13 en dan dus 1+3 = 4. Het antwoord is dus 4.
Vr. 2. Wil
Vr. 3. 6.10 meter
Vr. 4. 2002
Vr. 5. Jasmijn (Hapert) en Floris (Hoogeloon)
Vr. 6. Viburnum Opulus of Gelderse Roos.
Vr. 7.
Vr. 8. Het kunstwerk heet officieel “het Traject”en het verbeeld het
Spoor waar de tram vroeger liep.
Vr. 9. Heras
Vr. 10.’t Speulwaaike
Vr. 11. U 140
Vr. 12. Harry Kessels en Resy Kox
Vr. 13. Luiers
Vr. 14. 11
Vr. 15. Tele-visie
Vr. 16. de Dommel
Vr. 17. Keizerlibel

